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ก ำหนดกำรเดินทำง : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 62 (ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

(พเิศษ!! พกั ซอรคัซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 

สำยกำรบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.00 - 08.00 

ขำกลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.40 

 
 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริกำรยอดเยีย่มรำคำสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบนิเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถอืขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เคร่ืองดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

รำคำนี้ เป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง บริษทั ฯ เก็บมดัจ ำค่ำทวัร ์ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน 
 

 

** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำร

ภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้

หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำร

จำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู…. เคานเ์ตอร ์…. สายการบิน 

จินแอร ์JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบนิและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง สนำมบินอินชอน - เกำหลีใต ้– ชมควำมงดงำมของ “เกำะนำมช่ืิอดงั” ในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี  

              อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำข้ึนเคเบิ้ ลคำร)์ – สกักำระขอพร ณ วดัชินฮึงซำ  
 

01:00 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

08:00 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... 

(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) น าทา่นเดินทางสู่ เกาะนาม ิเกาะช่ือดังหนึ่งใน

สถานที่ถ่ายท าซีรีย์เกาหลี “เพลงรักในสายลมหนาว” พาท่านขึ้นเรือเฟอรรี์ ่ข้ามไปยังเกาะนามิ เมื่อท่าน

เข้าไปในเกาะนามิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไมเ้ปลีย่นสีระหว่าง 2 

ขา้งทาง และถ่ายรูปวิวสวยๆรอบเกาะ บรรยากาศของใบไมเ้ปลี่ยนสี ที่เปลี่ยนเป็นสี



 

แดง สีเหลือง สีสม้ ทัว่ทั้งเกาะนามิ และที่พลาดไม่ได้ แลนด์มาร์ค ที่ต้องเชค็อิน คือ ทิวตน้สน 

และ ทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลทข์องเกำะนำมิในช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพ

ความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสน

อร่อย ให้ท่านเลือกซื้ อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เมื่อถึง

เวลานัดหมาย น าท่านนั่งเรือประมาณ 5 นาท ีกลับไปยังจุดขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี หรือ ไก่บำรบ์ีคิวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ำข้ึนเคเบิ้ ลคำร์) เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า 

สวสิเซอร์แลนดข์องเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสญัลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้าไปด้านใน

อุทยาน ท่ำนจะไดช้มควำมงดงำมของสีสนัของตน้ไมที้่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีสม้ สีเหลือง ทัว่ทั้ง

อุทยำน ที่งดงำมเหมือนภำพวำด  และภายในอุทยานแห่งนี้  ยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และคนเกาหลี

เอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นั่นกค็ือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่

กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายข้าวสาร ถวายเทยีน เพ่ือ

เป็นศิริมงคลของชีวิต อกีทั้งมีความเช่ือว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้  จะสมหวังดั่งค าอธษิฐานเกอืบทุกราย”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูชำบูชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
  

วนัทีส่ำม สวนผลไมต้ำมฤดูกำล ( ไร่แอปเป้ิล หรือ ไร่สำลี ่) – ใหท่้ำนไดส้นุกสนำนกบัเครือ่งเล่นนำนำ

ชนดิ ณ สวนสนุก EVERLAND – ชอ้ปป้ิงเครือ่งส ำอำงปลอดภำษี Cosmetic Outlet  
              ชอ้ปป้ิงสินคำ้แฟชัน่มำกมำย ณ ตลำดฮงแด (ตลำดย่ำนมหำลยัฮงอิก ) 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลำคม – ตน้พฤศจิกำยน จะเป็น

แอปเป้ิล หรือ สำลี ่) ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาท ิแอปเป้ิล สาล่ี ผลผลิตลูก

โตๆ และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เหน็วิธีการปลูกแบบปลอด

สารพิษ  จากนั้นให้ท่านได้อสิระถ่ายรปูตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถสั่งซื้อเป็นของฝากให้ที่บ้านได้อกีด้วย 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟตห์มูย่ำงเกำหลี) (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็ที่กับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ำกดัรอบ) 

เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท ์เพ่ือลงไป

ยังหุบเขาด้านล่างเพ่ือสนุกกับเคร่ืองเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครือ่งเล่นทีเ่ป็นไฮไลท์ของ

สวนสนุกแห่งน้ี พลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้าน
ผสีงิ และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอกีด้วย สวยงามจน

ท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล 

ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอด

หลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อกีทั้งท่านจะได้พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของ

ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซ้ือ  ส าหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้ ยงัมี 

LINE FRIEND STORE  มีสินค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ท่านเลือกซื้ อมากมาย จากนั้นน า

ท่านไปช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED 
ลด กระ ฝ้า จุดด่างด า , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , BUBBLE 

CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมอืงไทยเกอืบเทา่ตวั และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มขีายในไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก 

หนึ่งในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสนิค้าแฟช่ัน ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผง

ลอย เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึง
อาหาร เคร่ืองดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดับ ให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

 

วนัทีสี่ ่  สมุนไพร ฮ็อกเกตนำมู ช่ือดงั – น ้ำมนัสนแดง ( RED PINE ) – ชมควำมงำมพระรำชวงัด็อกซูกงุ 
           โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชดุฮนับก - ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ณ ตลำดยอดฮิต 

“ ตลำดเมียงดง” ( สยำมสแควรเ์กำหลี )     
  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (6) 
 

น าท่านเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนาม”ู สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทานเพ่ือป้องกนัโรคตับแขง็ 

จากการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหร่ีจัด หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมที่ทานอยู่เป็นประจ า   

จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลีอีกตัว ที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย                   

และเกาหลี นั่นกค็ือ RED PINE  หรือ น ้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย                 



 

ช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเลือด ดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของ

เลือดได้สะดวกขึ้น  จากนั้นน าท่านชม พระรำชวงั  

“ด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG PALACE) มีอายุ
ก ว่า 500 ปี  เป็นที่ ประทับของเจ้าชายวอนซาน 

พระราชวังด็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังของ

ราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์           

โกจอง ซ่ึงเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์            

โชซอน ทรงประทบัที่พระราชวังน้ี แม้แต่หลังจากที่ทรง

ถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 

พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังน้ีจนสิ้นพระชนม์      

ในปี ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่ก็มี    

ความสวยงามที่ ต่างกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณ

ทางเดินจะเป็นทีนิ่ยมมากของนกัท่องเทีย่วในช่วง

ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี เพราะในพระราชวงัแห่งน้ีมีทิว

ตน้แปะก๋วยทีส่วยมากๆ ทีท่่านพลาดไม่ได้ทีจ่ะ

ถ่ายรูปเกบ็ภาพความสวยงามน้ี 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร เมนู ไก่ตุน๋โสม อำหำรต ำรบัชำววงั (7) 
 

บ่าย จากนั้น พาท่านไปชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย              

พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี  

กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี “ ชุดฮนับก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้ เกี่ยวกับ

การ ท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” 

แปลว่า ข้าว โดย วิธีกำรท ำ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แล้วห่ันเป็นช้ินพอดีค า จิ้มกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคำ้ปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) 

สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น ้าหอม 

เครื่องส าอางแบรนด์ชัน้ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS 

VUITTON, CHANEL  ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   ยังไม่พอ

น าท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่   “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” 

ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควรเ์กำหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะ

พบกับสินค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ันแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ ZARA , 
SPAO , UNIQLO หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  ADIDAS และ

รองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี FILA  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN 

FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่ ส าคัญตลาดแห่ งนี้ ยั งโด่ งดั งเร่ือง  “FOOD 
STREET ”  อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนม
หวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น ้าผลไม้                 

กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำ่ *** อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ***    
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีห่ำ้  ศูนยโ์สมเกำหลี – โรงงำนพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทำวเวอร ์คลอ้งกญุแจคู่รกั   

           ซ้ือของฝำกละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี สมุนไพรท่ีคนเกำหลีนิยมทำนเพือ่สุขภำพ ท่ีช่วยสรำ้ง

ภูมิคุม้กนัโรคต่ำงๆ ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ร่างกาย  

สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ป้องกันมะเรง็ จากนั้น น าท่าน

ชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสีม่วง เป็นพลอยแห่ง

สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ 

พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมอื    



 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You 

Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4 ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล  
อิสระใหท่้านชมววิบรรยากาศบา้นเมอืงเกาหล ีหรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้า

มาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้  “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูโอซมั บุลโกกิ (9) 
 

หลังจากทานอาหารแล้ว พาท่านแวะซื้ อของฝากที่ “รำ้นละลำยเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้ อขนม ของฝาก 

อาท ิสาหร่าย นมกล้วย ขนมปังปลาไส้ชอ็กโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กมิจิ หรือ กระทะเกาหลี 

หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่น่าสนใจ 

 

 
 
 

 

 
  

 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภำระ.... 
 

19.35 น. เดินทางกลับระเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 



 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัรำค่ำบริกำรทวัรเ์กำหลี ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัที ่30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่01  -  05  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่02  -  06 ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่03  -  07  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่04  -  08  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่05  -  09  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่06  -  10 ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่07  -  11  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่08  -  12  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่09  -  13  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่10  -  14  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่11  -  15  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่12  -  16  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่13  -  17  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่14  -  18  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่15  -  19  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่16  -  20  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่17  -  21  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่18  -  22  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่19  -  23  ตุลำคม 2561 18,999 18,999 18,999 5,000 



 

วนัที ่20  -  24  ตุลำคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่21  -  25  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่22  -  26  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่23  -  27  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่24  -  28  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่25  -  29  ตุลำคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที ่26  -  30  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที ่27  -  31  ตุลำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที ่01 – 05 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่02 – 06 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่03 – 07 พฤศจิกำยน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัที ่04 – 08 พฤศจิกำยน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัที ่05 – 09 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่06 – 10 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่07 – 11 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่08 – 12 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่09 – 13 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที ่10 – 14 พฤศจิกำยน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท 

                      รำคำจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน รำคำ 8,900 บำท 

 



 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัร

พนกังำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนำมบตัร หำกเปลีย่นช่ือสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยืนยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้รำบในแต่ละวนั  
3. รำ้นชอ้ปป้ิงทีท่ำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรำ้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  

4. ประเทศเกำหลีใตม้ีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใดสนใจ

สำมำรถซ้ือได.้...แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัรท์ั้งสิ้ น แต่เป็น

กำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครือ่งบินและทีพ่กัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 

อตัรำนี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุป๊) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก.  และ สำมำรถห้ิวสมัภำระข้ึนเครือ่งไดอี้ก 12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร 

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรณุาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 



 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 กรณปีรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น  

4. กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมำยเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณทีี่ทางสายการบินมกีารเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

นั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงนิในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  



 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง และกรณอีื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มลัีกษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ท  ามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


